األربعاء 70 ،كانون األول6702 ،

ندوة كتاب " راقصة داعش" ألسماء وهبة لمناسبة تحويل الرواية الى عمل سينمائي
وفي اطار الفعاليات الثقافية ،نظمت دار ابعاد ندوة حول كتاب " راقصة داعش" ألسماء وهبة لمناسبة تحويل الرواية الى عمل
سينمائي شارك فيها الممثل السوري خالد القيش ،األديبة فضيلة الفاروق ،الممثلة باميال الكك ،المنتجة روال تلج ،والكاتبة

أسماء وهبة وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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تناول الحاضرون الرواية التي حققت نسبة عالية من المبيعات ،لذا أخذ القرار بتحويلها مسلسل يتمحور حول قصة حب تنشأ
بين فتاة سورية ومقاتل من داعش وهي اقتباس لقصة واقعية حقيقية ،واعتبرت المنتجة أن كل عمل يحاكي مواضيع حساسة
على االنسان أن يتحلى بالجرأة الالزمة للقيام به ،مشيرة الى تعرض فريق العمل خالل التصوير للكثير من التهديدات بالقتل

من مجموعات مختل فة ألننا عرضنا قصة حقيقية مقتبسة من واقع الحياة ،وتطرقنا الى الموضوع من الناحية االنسانية ،ال
السياسية.
وبدوره أشار القيش الى وجود صعوبة حين تكتب عن شخص تعتبره عدوك (شيطان أو مارد) وهذا ما تجد فيه صعوبة عند
الكتابة فكيف بالتمثيل ،واعتبر أنه وهم لدى الناس في أننا نولي أهمية كبرى لداعش وفكرها الذي يدخل الى عقول الناس عن
طريق التفكير ،في حين هنأت فضيلة الفاروق ان الرواية لهي انجاز عظيم لهي جرأة كبيرة لكتابة مثل هذا الموضوع ،الرواية

جيدة بشكل عام لكن هناك بعض النقاط التي ال أوافق عليها ،ومنها مقتل البطل في النهاية وكأننا نعاكس الكالم الذي نقوله

بمعنى أننا نواجه القتل بالقتل.

من ناحيتها ،اعتبرت روال تلج أن كل األديان مرت بالمظاهر المتطرفة التي ما يمر به االسالم ،فالمسيحية مرت بهذا من

خالل الحروب الصليبية من حيث القتل والتكفير ،أما باميال الككل فرأت أن الحب ليس له زمن وال دين وال لغة ،الحب يخلق

من حيث ال ندري ،بتول وعمر بطال القصة على الرغم من الحب لكنها لم تلحق به الى الرقة ولم توافق على ما يقوم به،

وختمت بالقول :اذا اختفى الحب يختفي كل شيء.
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ندوة حول كتاب "علمانية من عندنا" للدكتور امين الياس
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار سائر المشرق ندوة حول كتاب "علمانية من عندنا" للدكتور امين الياس شارك
فيها الدكتور سعود المولى ،الدكتور األب باسم الراعي ،وقدمتها رينيه أسمر هربوز ابنة مؤسس دار الندوة موضوع الكتاب
وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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المولى
استهل المولى مداخلته باالشارة الى أن الموضوع هو عن اللبنانية وليس عن العلمانية فحسب فقد تناول فحسب فقد المؤلف
الغلمانية من خالل الندوة اللبنانية وهو تبنى مفهوم الصيغة اللبنانية الشيحاوية ذات االبعاد الثالثة المسثاق والدستور والطائفية

وقد جعل المؤلف هدفه تف كيك البعد الثالث أي الطائفية على ألسنة وأقالم الذين تناولوها في الندوة اللبنانية ليصل الدعوة الى
علمانية من عندنا ،ينبغى بداية أن نقول إن "الندوة اللبنانية " نشأت وتوسعت نشاطاتها وأعمالها كمنتدى لتالقى النخبة اللبنانية

وتفاعلها ،لمتابعة صوغ تلك "اللبنانية" االستقاللية الشيحاوية ،وصونها وتحديثها.
واشار الى ان "الندوة اللبنانية" لم تولد من تطلب النخب السياسية في لبنان ،بل من تطلب شبان عصاميين يغلب عليهم المنبت
االجتماعي المسيحي ،جذبهم واستقطبهم التعليم المحدث والثقافة واألدب والصحافة الى جانب الوظائف في الدولة الحديثة،

لبناء ذواتهم بناء شخصيا جديداً في حقبة ما بين الحربين العالميتين ،ثم قامت شخصيات نافذة في النخبة السياسية واالقتصادية
بدعم الندوة وتبنيها ،فاكتسبت نشاطاتها طابعا متصال بالطبقة السياسية واتجاهاتها المختلفة.

وتطرق المولى الى األطوار الثالثة التي مرت بها دار الندوة والتي لخصها أمين الياس مؤلف الكتاب وهي بين التأسيس وعام
 8591وكان همها تعميم فلسفة سياسية للبنان وتوضيح هويته وترسيخ ثقافته الميثاقية ،خصوصا ميشال شيحا وجواد بولس.
وفي طورها الثاني ( )8591-8591شعرت "الندوة" بحاجة لبنان الملحة الى الرؤية االجتماعية بعد أحداث  ،8591فعملت

لتكون رافعة ثقافية لمشروع بناء الدولة اللبنانية وتحديث مؤسساتها في العهد الشهابي ،وفي طورها الثالث (،)8599-8591

بعد هزيمة  8599وظهور العمل الفدائي الفلسطيني المسلح في لبنان ،استشعرت الندوة الخطار الكارثية لالنقسام اللبناني،
لذا بذل ميشال أسمر جهدا مضاعفا لتمتين أواصر التعايش بين "العائالت الروحية".
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وختم بمالحظة عن الكتاب :أنه يخلو من التنبه الى المساهمة الشيعية في المسألة اللبنانية وموضوعاتها من خالل الندوة

اللبنانية وتعاملها مع المسألة الطائفية.
الراعي

اعتبر الراعي أنه ال بد من التنويه بالجهد الذي بذله الدكتور أمين الياسش في ما تبحر فيه من أفكار تعود الى حقبة تاريخية
مهمة من تاريخ لبنان هي مرحلة الندوة اللبنانية التي تكشف عبر المراحل الثالث التي مرت بها عن أن لبنان نحكوم بالعودة

الى تجربته التاريخية للخروج من أزماته وللتطلع الى المستقبل وخصوصاً في موضوع الطائفية من دون ا يقع في متاهة التنظير

المتا-تاريخي بمعنى اإلتيان بحلول من خارج اجربة لبنان وهذا ما يدل عليه التدرج الذي سلكته مراحل الندوة الثالث من البحث
عن تأصيل الهوية اللبنانية.

وأضاف :وال اخال نفسي في هذا الموقف بعيداً عما برز من نية الكاتب بالذات الذي يعرض في المقدمة ألبعاد ثالثة في نسج
الصيغة اللبنانية ،هي توجهات ثالثة فشلت في نظرية في التعاطي مع الطائفية :التوجه الجمهوري على شاكلة الدولة اليعقوبية

التي تعمل على إزالة الفوارق ببحثها عن وحدة تهدف الى امتصاص التعدد ،والتوجه االنكليزي الذي يؤسس الدولة على ميثاق
الضرورة كما تصوره هوبس ميثاقاً استراتيجياً وهي قراءة غالبة عند الكثيرين من كتابنا الذين ينظرون الى لبنان لناحية صراع
الطوائف ال القوة البناءة في تاريخها :والتوجه الثالث ينحدر من تجربة الدولة في اإلسالم دولة صلة لها بناسها فتؤسس لمنطق
"الواسطة" واالتحاد الكونفدرالي بين مكوناتها والخضوع الخارجي للدولة والتركيز على مركزية الحكم بإهمال لألطراف مما يؤدي

الى التصارع الداخلي بين المكونات على الحصص ،صراع يديره إقطاع سياسي يستثمر الطائفية.
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وختم بالقول :في كتابه وما يتركنا نصبو إليه في ما قراءته من هم للبحث عن مخرج للطائفية ،فهو قدم لنا مادة تستثير الفكر
وتطلقه وكنت آمل أن يكون المجال أوسع لنناقش كل ما في الكتاب ،حتى نصل الى تخطى الحال الطائفية عبر الطائفية ألن

تاريخ دولة ال يمكنه أن يسير عكس مساره الذي يتطور عبر صيرورة فكرته التاريخية .
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تجدون فيما يلي تواقيع اليوم السادس (األربعاء – )6702/06/0تجدون ربطا الصور
مارغو خوري صوايا

العصفورة دورا -حقيبة ميا -كيف ندفع للعم
خليل؟ .ماذا أختار -وطارت الطائرة
الواقع االجتماعي واالقتصادي لمدينة بعلبك

مجموعة من الكاتبات

فسيفساء تمور( 33مشهدية لنساء خالل عدوان
تموز )6002
الطحلب
خواطر جرح
وما زلنا بال عنوان

د .حمد الطفيلي

حسن فياض اسماعيل
نعمت الحاموش
فؤاد بدوي عبيد
وليد السابق
أ .د .مهى جرجو ر
أمين الياس
دافيد شعنين
شربل جورج
للصحافي نبيل المقدم
الكاتية أرمينية شوكاسيزيان
د .مي العبدهللا  -د .هيثم قطب
عباس بيضون
الشاعر حمزة عبود
الشيخ د .علي طالب
األعالمية عناية جابر
أسماء وهبي
ناجي بيضون

أصل العالم
األدب في مهب التكنولوجيا
علمانية من عندنا
ال تعني ال
كيف ادرس النجح
وجود وأسرار من الحرب اللبنانية
Cities & Memories
الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية
ميتافيزيق الثعلب
حدث يحدث دائما
أضواء في طريق الفلسفة و دراسات في الفقه
اإلستداللي
ال أحد يضيع في بيروت
رواية راقصة داعش
أغنية لحفيدتي صوفيا
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دار أصالة
دار المنهل اللبناني
دار الوالء
دار الفارابي
الدار العربية للعلوم ناشرون
دار المؤلف
دار اآلداب
المركز الثقافي العربي
دار سائر المشرق
مكتبة أنطوان
النادي الثقافي العربي
دار نلسن
دار نلسن
دار النهضة العربية
دار الساقي
دار غوايات
دار الوالء
دار عالم الفكر
دار أبعاد
دار الفارابي
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الخميس الموافق فيه  8كانون األول 6702
9:44-0::4

توقيع كتاب "قلوب مضطربة

نو ار الحريري

9::4-9:44

ندوة :حول كتاب "تعليم الجهل"

د .عدنان االمين ،د.نمر فريحة ،د .الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية

5:44-9::4

محاضرة :التوراة تثبت ان

مشاهد من الحياة"

النادي الثقافي العربي

خيرية قدوح ،د .نخلة وهبه ،ادارة:
د.عصام خليفة

أ.دعاء الشريف ،أ.سركيس ابو زيد

دار أبعاد

فلسطين عربية
5:44-9::4

ندوة حول كتاب "السعودية ولبنان"

للدكتور عبد الرؤوف سنو

العميد د.جوزيف لبكي ،العميد د.
محمد شيا ،العميد د.جورج نعمة،

يديرها :العميد د .احمد حطيط
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التواقيع
4:00-7:00
4:00-6:00
4:30-6:00
4:30-6:00
5:00-7:00
5:30-7:30
5:00-8:00
5:00-9:00
6:00
6:00
0000-2000
0000-2000
0000-2000
0000-2000
0000-2000
0000-2000
0030-2030
0000
0000-0000

شهوة الموت
ذاكرةاالغتراب
أسود على أبيض
عبودي الطفل المميز
سنوات جميلة ،سنوات شيا
حنين الحب
أورويل في الضاحية الجنوبية
ضاحية واحدة  ...مدن كثيرة
ألو جورجيت
L'echiquier
العصر االيراني  -حكم الجغرافيا
والتاريخ....
العرافة
موسوعة العائالت البيروتية -
المجلد 5
األلبوم ،صفحات ووريقات من
الذاكرة
نغم تضع خطة
بكى نصف الكالم
حدثني عن هللا
مجلة اآلداب
مشروعية السالح النووي بين
القانون الدولي والعالقات الدولية

الصحافي طوني عيسى
د .حسن موسى
مشهور مصطفى
ميرنا براج بلطجي
أ .محمد شيا
أسامة كامل أبو شقرا
فوزي ذبيان
يوسف بزي
زينة ناكوزي
أحمد أحمد جمعة
العميد الركن د .نزار
عبد القادر
أحمد علي الزين
د .حسان حالق

أحمد مراد
سناء شباني
الشاعر أنور األسمر
الدكتورة أميمة عليق
أ .سماح ادريس
د .نادر عجمي
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دار سائر المشرق
دار النهضة العربية
دار الفارابي
دار المؤلف
بيسان للنشر والتوزيع
الدار العربية للعلوم ناشرون
دار اآلداب
شركة رياض الريس للكتب والنشر
مكتبة أنطوان
جناح البراق
النادي الثقافي العربي
دار الساقي
دار النهضة العربية

دار الفارابي
دار أصالة
دار غوايات
دار الوالء
دار اآلداب
منشورات الحلبي الحقوقية
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0000-0000

نظرات في الثقافة العرفانية

آية هللا الشيخ عباس
الكعبي ،الشيخ حسين
األكرف

دار المعارف الحكمية

0000-0000

كتاب "التوراة تثبت أن فلسطين
أرض عربية"
قلوب " " -الماسة المفقودة"
"مضطربة
فليكن

دعاء الشريف -
محاضرة

دار أبعاد

0000-0000
0000-0030

نورا الحريري
حنين الصايغ
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النادي الثقافي العربي
الدار العربية للعلوم ناشرون

